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ُحـْجَرتي َمـْمل�ؤةٌ ِبالنُّفاياِت .





فاياُت ؟ ْيَن َتْذَهُب النُّ اأَ

�صُة ِلَذِلَك  ْن َتقوَم الَعَرباُت الـُمَخ�صَّ فاياُت َبعيًدا َبْعَد اأَ ُتوؤَْخُذ النُّ

فاياِت ِلـَحْرِقها في َمـْحَرقِة  ِبـَجْمِعها . َوَيتمُّ َجـْمُع َبْع�ِض النُّ

ْر�ِض . اإِنَّ ُمْعَظَم  فاياِت ، َبْيَنـَما ُتْدَفُن َبقيَُّتها في الأَ النُّ

نيُفها .. َبْيَنـما َيِتمُّ َهذا  تي ُتـْحَرُق ل َيتمُّ َت�صْ فاياِت الَّ النُّ

ْو َرْدِم  فاياِت الـُم�ْصَتْخَدمِة في َر�ْصِف اأَ نيُف ِللنُّ التَّ�صْ
ْر�ِض. الأَ

تَـْمتَِلُئ الـُمُدُن َوالبُلْداُن َوَكَذِلَك البُي�ُت ِبالنُّفاياِت ، ِلأَنَّ 

َمْقط�رةَ َجـْمِع الُقمامِة لَـْم تَاأِْت ُمنُْذ َفتْرٍة َط�يلٍة .



ها ِمَن الـُمَخلَّفاِت ، َفَتقوُم  اميِة ، ُمقاِبَل ِقياِم الأَخيرِة ِبَتْخلي�صِ َوِل النَّ وُل الُكْبَرى َمباِلَغ َكبيرًة ِللدُّ َتْدَفُع الدُّ
ُث البيئَة  �صٍة ِلَذِلَك ، َوَهذا َعَمٌل َغْيُر قانونيٍّ . اإِنَّ الـُمَخلَّفاِت ُتَلوِّ اميُة ِبـَجْمِعها في َمقاِلَب ُمـَخ�صَّ وُل النَّ الدُّ

اميِة . َوِل النَّ في َهِذِه الدُّ

َل ! الـُمَخلَّفاُت يُـْمِكنُها اأَْن تَتَـَج�َّ



 ، الُقمامِة  ِلـتَْجِميِع  كافيٌة  ِم�ساحاٌت  ُهناَك  تَُعْد  لَـْم 

ِجباِل  ِب�َسَبِب  ِللْـُمَخلَّفاِت  َمْقلًَبا  الَكْ�ُن  َهذا  َواأَ�ْسَبَح 

النُّفاياِت الـُمتَراِكمِة .

َبَحْت ِجباُل النُّفاياِت اأَْكَثَر اْرِتفاًعا ! اأَ�صْ

َتكوَن  اأَْن  َبْعَد   ، ِتها  َوَت�ْصويَّ الأَْر�ِض  َعَلى  فِة  نَّ الـُم�صَ الُقمامِة  ِبَنْثِر  الُبْلدوَزر  َيقوُم 

َتْتها َوَطَحَنْتها . َوَبْعَدها ُتَر�ضُّ َعَلْيها َطَبقٌة  اِغطِة َقْد َفتَّ نوِن ال�صَّ َعَجالُتُه ذاُت ال�صُّ

َن في ِنهايِة الأَْمِر َذِلَك  اِت ، اإلى اأَْن َيَتَكوَّ َة َمرَّ ُة ِعدَّ ُر َهِذِه الَعَمليَّ ماِل ، َوَتَتَكرَّ ِمَن الرِّ

اِهُق الْرِتفاِع ِمَن الـُمَخلَّفاِت . الـَجَبُل �صَّ





 ، الَبيِْت  ِبـُمَخلَّفاِت  َة  الخا�سَّ �َسيَّاَرتَنا  عاِئلَتُنا  تَـْملأُ 

َونَنْتَِقُل ِبها بَعيًدا بَـْحًثا َعْن َمكاٍن ِللتََّخلُّ�ِص ِمنْها .



ا َحْوَل الـِجباِل َوالـُمْرَتَفعاِت  َلَقْد َتمَّ اْكِت�صاُف َكثيٍر ِمَن الـُمَخلَّفاِت الَّتي اأَْحَرَقها الَب�َصُر �ِصرًّ

في  ُتْدَفَن  اأَْن  َيـِجُب  كاَن  الـُمَخلَّفاُت  َوَهِذِه   . َوالُبْلداِن  الـُمُدِن  ِمَن  الَقريبِة  غيرِة  ال�صَّ

الـُحقوِل  َتَلوُِّث  اإلى  ى  اأَدَّ ا  ِمـمَّ ؛  الـِجباِل  في  َدْفُنها  َتمَّ  َوَلِكْن   ، ِنيِفها  َت�صْ َبْعَد  الأَْر�ِض 

َوالـِجباِل في ِنهايِة الأَْمِر .



َوَحتَّى  َوالـِجباُل  الـُحق�ُل  اْمتَلأَِت  لََقِد   ! لْلأَ�َسِف  يَا 

الِبـحاِر ِبالـُمَخلَّفاِت .

َلَقْد اأُْرِهَق َكْوَكُب الأَْر�ِص ، َفـَمِر�َص !

ُمـَخلَّفاٍت  ِمْن  الَب�َصُر  فيه  اأَْلَقى  ما  َكْثرِة  ِمْن  َمري�ٌض  الَبـْحَر  اإِنَّ 
َثْت  ديِر . َلَقْد َلوَّ كالِبال�ْصِتيك ، َوُزجاجاٍت َواأَْوعيٍة َوُعَلٍب ِمَن الَق�صْ
الكاِئناِت  غاِلبيُة  ْت  َوَمِر�صَ  ، الِبـحاِر  في  المياَه  الـُمَخلَّفاُت  َهِذِه 

ِة ُثمَّ َنَفَقْت . الَبْحِريَّ



فًة َهبَّْت  َو�َسلَْت عاِئلَتُنا اإلى الـَمدينِة ، الَّتي بََدْت نَظيفًة َوَكاأَنَّ عا�سِ

ْحظِة ، جاَءْت  َعلَيْها ، َفـَحَملَْت َمَعها الـُمَخلَّفاِت ُكلَّها . َوفي َهِذِه اللَـّ

اإلَيْنا �َسيِّدةٌ َعج�ٌز تَْعلُ� َوْجَهها ابِْت�سامٌة.





يُـْمِكُن اأَْن تُْر�َسَل الـُمَخلَّفاُت الَّتي تَمَّ تَ�ْسنيُفها 

�صٍ لإعادِة التَّْدويِر . اإلى َم�ْسنٍَع ُمـَخ�سَّ



يِّدةُ الَعج�ُز ِبتَ�ْسنيِف ُمـَخلَّفاِت بَيِْتنا في لَـْحظٍة .  قاَمِت ال�سَّ

َفَ��َسَعِت الَ�َرَق َمَع ُركاِم الَ�َرِق ، َوالزُّجاَج َمَع اأَْك�اِم الزُّجاِج، 

�سِة ِلَذِلَك . َوالِبل�ْسِتيك َمَع الأَْك�اِم الـُمَخ�سَّ

َفْرُز الُقمامِة َوَتْق�صيُمها اإِلى ُمـْجموعاٍت 

ِعْنَد  الـُمَخلَّفاِت  َبْع�ِض  َوا�ْصِتْعماِل  نيِع  َت�صْ اإِعادُة  ُيـْمِكُن 

َوُعَلِب   ، جاِج  َوالزُّ  ، الَوَرِق  ِمْثل:   ، ِباإِْتقاٍن  ُمعاَلـَجِتها 

ِمَن  َوَغْيِرها   ، الِبال�ْصِتيكيَِّة  َوالـُمْنَتجاِت  َلومْنيوم،  الأَ

ُيـْمِكُن  عاِم  الطَّ َفَبقايا  ؛  ِللتَّْدويِر  القاِبلِة  الـُمَخلَّفاِت 

ْو َعَلٍف ؛ وِلَذِلَك َيِجُب  �ْصِمدٍة اأَ ْو اأَ باٍت اأَ ا�ْصِتْخداُمها َكـُمَخ�صِّ

ًل ، َقْبَل َتْق�صيِمها اإلى َمـْجموعاٍت . وَّ نيُفها َوَفْرُزها اأَ َت�صْ



ها ،  2- اْغ�ِصْل ِقَطَع الَوَرِق الَّتي َتمَّ َق�صُّ
ِبْغها  ٍة ، َوا�صْ ْعها في َمواّد ِكيميائيَّ ُثمَّ �صَ
ِباللَّْوِن الأَْبَي�ِض ؛ َحتَّى ُيْمِكُن ا�ْصِتْعماُلها 

نيِع الَوَرِق . ٍة خامٍّ ِلَت�صْ َكـمادَّ

ِف الَوَرَق . 3- َجفِّ

�ضٍ ِلَذِلَك . 4- ُقْم ِبَلفِّ الَوَرِق َبْعَد َتـْجفيِفِه َعَلى َبَكٍر ُمـَخ�صَّ



الَقديمِة  ِت  َوالـمَجلَّ الـَجراِئِد  اإِْر�ساُل  تَمَّ  اإِْن 

ْن يُعاَد تَْدويُرها  اإلى الـَم�ْسنَِع ، َفِمَن الـُمْمِكِن اأَ

ِليُ�ْسِبَح َوَرًقا �ساِلـًحا لل�ْسِتْعماِل .

َجراِئُد:
نيِفها  َت�صْ ُثمَّ   ، الـَجراِئِد  ِبَتـْجميِع  ُقْم 
َل اْرِتفاُع ُكلِّ  َوَتْكدي�ِصها في اأَْكواٍم َحتَّى َي�صِ

اْرُبْطها  ُثمَّ   ، �صم   30 َحواَلي  اإلى  َكْومٍة 

ْعها جاِنًبا لإِعادِة َتْدويِرها. َو�صَ

ُت الَقديمُة : الُكُتب َوالـمَجلاَّ
الأَْغِلفِة  ا�ْصِتْخداِم  اإِعادُة  ْعِب  ال�صَّ ِمَن  ُه  اإِنَّ
َهِذِه  َتـْجميِع  ِمْن  لُبدَّ  اإِْذ  ؛  ِبالِفينيل  اِة  الـُمَغطَّ

الأَ�ْصياِء ، ُكلٍّ َعَلى ِحدٍة ، ُثمَّ التََّخلُّ�ضِ ِمْنها .

اُت الـَحليِب َوالـَم�ْصروباِت :  ُعُبواَّ
ْفها،  َوَجفِّ اِخِل  الدَّ ِمَن  اِت  الُعُبوَّ َهِذِه  اْغ�ِصْل 
ْعها جاِنًبا ؛ ا�ْصِتْعداًدا لإِعادِة  َواْفَتْحها ، َو�صَ

ـْحو التَّالي : َتْدويِرها َعَلى النَّ
1- ُق�ّض الَوَرَق اإلى ِقَطٍع .



لإِعادِة  جاِنًبا  الـُمَخلَّفاِت  َهِذِه  ْع  �صَ
ِة  ِل الأَواني الِبال�ْصِتيكيَّ التَّْدويِر ، َبْعَد َف�صْ

اأَو الأَلومْنيوم ِمْنها .

َواْفِرْزها  جاجاِت  الزُّ اْغ�ِصِل   -

َح�َصَب اأَْلواِنها ، اإِذا اأَْمَكَن َهذا .

جاجاِت الفاِرغَة الَّتي  - اْغ�ِصِل الزُّ
ا ِلالأَْغرا�ِض  َتمَّ ا�ْصِتْعماُلـها ِكيماويًّ
ِاْفِرْزها  ُثمَّ  ًدا،  َجيِّ ِة  راعيَّ الزِّ
َواأُْخَرى   ، ٍة  ُزجاجيَّ اٍت  ُعُبوَّ اإلى 
اأَْكيا�ٍض  في  ْعها  َو�صَ ِبال�ْصِتيكيَّة، 

لإِعادِة َتْدويِرها .



اإِْن تَمَّ اإِْر�ساُل الزُّجاجاِت الفاِرغِة اأَِو الأَْوعيِة الزُّجاجيَِّة الَقديمِة اإلى 

َم�ْسنَِع الزُّجاِج ، َف�َسْ�َف يَِتمُّ تَـْح�يلُها اإلى ُزجاجاٍت َواأَْوعيٍة َجديدٍة!

ِة . جاجيَّ 1- ُقْم ِبَتْفتيِت الأَواني الزُّ

ِة َعلى ناٍر �َصديدٍة . جاجيَّ ْهِر الِقَطِع الزُّ 2- ُقْم ِب�صَ

�ْصياَء ُمفيدٍة . ْنِع اأَ ِهَر في �صُ جاَج الـُمْن�صَ 3- ِا�ْصَتْخِدِم الزُّ



2- اْغــ�ِصــــْل ِقَطــــــــَع 
الِبال�ْصِتيـــــك ِبالمــــاِء 
َواْتُرْكها َحتَّى َتـِجفَّ .

4- اْف�صــِِل الأَوانــي  َوالأَ�ْصيـــاَء 
ًدا،  َجيِّ َغ�ْصِلها  َبْعَد  الـُمْخَتِلفَة 

ْزها لإِعادِة َتْدويِرها. َوَجهِّ

ليفون،  التِّ اأَْجِهَزُة  ُتْعَتَبُر   -5
الُت  ْعِر، َوَحـمَّ فاُت ال�صَّ َوُمـَجفِّ
َوما  )ِم�صاِجب(  الـَمالِب�ِض 
قاِبلًة  َغْيَر  اأَ�ْصياَء  ُي�ْصِبُهها 

نيِع . لإِعادِة التَّ�صْ

اإلى  الُفوِم  �َصراِئِح  َة  ُعُبوَّ اأَِعْد   -6

َراُء ِمْنُه . الـَمَحّل الَّذي َتمَّ ال�صِّ

ِق الُمراِفِق للـُمْنَتجاِت  7- َبْعَد ُمراَجعِة الـُمْل�صَ
ِن ِلُمـْحَتَوياِتها َوَعَدِدهـــــا،  ِة ، الُمَبيِّ الِبال�ْصتيكيَّ

ْفهــــا لإِعــــادِة َتْدويــــِرها . نِّ �صَ



الِبل�ْستيكيَُّة  الـُمنْتَجاُت  تُْر�َسـُل  ِعنَْدما 

َفاإِنَّها   ، الِبل�ْسِتيك  َم�ْسنَِع  اإلى  الَقديمُة 

ُل اإلى ُمنْتَجاٍت َجديدٍة ! �َستَتََح�َّ

اإلى  الِبال�ْصِتيك  ِبَتْقطيِع  ُقْم   -1
غيرٍة . ِقَطٍع �صَ

الِبال�ْصِتيك  ْهِر  ِب�صَ ُقْم   -3

عٍة . ِلَعَمِل اأَ�ْصياء ُمَتَنـوِّ



َعَلى  الَّتي  �صوِم  الرُّ ِباإِزالِة  ُقْم   -2

اِخِن . الُعَلِب ِبالُبخاِر ال�صَّ

ْهِر الِقَطِع . 3- ُقْم ِب�صَ

ـــــــــًة  ُمِهمَّ اأَ�ْصيــــاَء  ــَنــْع  4-ا�صْ

ِهِر . ِبالأُلــــومْنيوم الـُمْن�صَ



اإلى  َوالأَْغذيِة  الـَم�ْسروباِت  ُعلَِب  اإِْر�ساُل  تَمَّ  اإِْن 
نَُّه يُْمِكُن اإِعادةُ تَ�ْسِنيِعها  َم�ْسنَِع الأَلُ�منْي�م ، َفاإِ

اإلى ُعلٍَب َجديدٍة .
غيرٍة؛  1- ُقْم ِبَق�ضِّ الُعَلِب اإلى ِقَطٍع �صَ
ِلَيتمَّ َت�ْصكيُل َهِذِه الُعَلِب ِفيما َبْعد 

اإلى ُمْنَتجاٍت َجديدٍة.

ُقْم ِبَتْفريِغ الُعَلِب َوَفْرِدها. اإِذا َكاَن 
ُهناَك ُكوٌب ِمَن  الأَلوْمنيوم ،

ْعُه داِخَل الُعْلبِة ،  �صَ
ِزها ِلإِعادِة  ُثمَّ َجهِّ

نيِع . التَّ�صْ

الـُمَخلَّفاِت  ُكلَّ  اْجَمْع 
حاويٍة  في  َفْردِها  َبْعَد 

�صٍة ِلَذِلَك. ُمَخ�صَّ



َكيَْف تَُقلُِّل ِمْن ُمـَخلَّفاِت الِغذاِء ؟
رورّي فَقط بَْعَد تَـْخطيٍط َدقيٍق . دِة .- ِبَطْهِ� ما تَ�ْستَطيُع تَناُوَلُه في َوْجبٍة واِحدٍة .- ِب�ِسراِء الِغذاِء ال�سَّ ًة اأُْخَرى.- ِبا�ْسِتْخداِم اأَْطباٍق �َسغيرٍة في الَ�َجباِت الـُمتََعدِّ يٍّ يَ�ْسَمُح ِبتَناُوِلِها َمرَّ حِّ عاِم ِباأُ�ْسل�ٍب �سِ ْن ُت�ْصَتْخَدَم َبقايا - ِبالْحِتفاِظ ِببَقايا الطَّ عاِم الـُمَت�صاِبهِة؛ اإِْذ ُيْمِكُن اأَ نيِفها اإلى َمـْجموعاٍت َمَع َبقايا الطَّ عاِم جاِنًبا، َبْعَد َت�صْ ْع َبقايا الطَّ دِة  َكاأَ�ْصِمدٍة َوَعَلٍف .�صَ الأَْطِعمِة الـُمَجمَّ



فاياِت ؟ َكْيَف َيِتمُّ َتْقليُل النُّ
ِة َفَقط . ْكيا�ٍص َوَرقيٍَّة بََدًل ِمَن - ِب�ِسراِء اأَ�ْسياَء َغيِْر ُمَغلَّفٍة .- ِب�ِسراِء الأَ�ْسياِء الـُمِهمَّ ْكيا�ِص الِبل�ْسِتيكيَّة .- ِبَ��ْسِع الأَ�ْسياء في اأَ �َسلحيَّتَها لإِعادِة التَّْدويِر .- ِب�ِسراِء اأَ�ْسياءْ َعلَيْها ُملْ�َسقاٌت تُفيُد لإعادِة التَّْدويِر .- ِبتَناُوِل الـَم�ْسروباِت في ُزجاجاٍت �ساِلـحٍة الأَ

يِّدةُ الَعج�ُز ِباأَنَّ ُكلَّ َهِذِه الَ��ساِئِل الـُم�ْستَْخَدمِة في اإِعادِة  اأَْخَبَرتْنا ال�سَّ
يَِّة الـُمَخلَّفاِت . التَّْدويِر تُ�ساِعُدنا َعلَى تَْقليِل َكمِّ

ُتها   َوداًعا اأَيَّ
فات !  الـُمَخلَّ

�شامبو

كريم

تونة

ع�شير

ياُء  �شْ راِء اأَ الَيْوَم ِلل�شِّ



َقِة- ُكلَّ ما  ِعنَْدما عاَدْت اأُ�ْسَرتُنا اإلى الَبيِْت ، اتََّبْعنا- ِبـُمنْتََهى الدِّ

يِّدِة الَعج�ِز .. َفَقلَِّت الـُمَخلَّفاِت اإلى َقْدٍر َكبيٍر. تََعلَّْمناهُ ِمَن ال�سَّ

فاُت ! ِت الـُمَخلَّ َلَقْد َقلَّ
ُيْلِزُم الأَ�ْصخا�َض الَّذيَن َيقوموَن باإلقاء ُمـَخلَّفاِتـِهم، في َغْيِر الأَماِكِن  َدَر قانوٌن  ُمْنُذ عاِم 1995 �صَ

ِة الـُمَخلَّفاِت الـُمْلقاِة ، ُثمَّ َيقوموَن ِباإِْح�صاِر  �صِة ِلَذِلَك ، ِبَدْفِع َغرامٍة َيِتمُّ َتْقديُرها َح�َصَب َكـميَّ الـُمَخ�صَّ

ٍة ِبـَجْمِع الـُمَخلَّفاِت ِلَيْلَتِزموا ِبَذِلَك فيما َبْعُد . َحقاِئَب خا�صَّ

جاِت  الثَّـالَّ اأَِو  الـَمالِب�ِض  ِحْفِظ  َدواليِب   : ِمْثل   ، الَكبيِر  الـَحْجِم  ذاِت  الـُمَخلََّفاِت  ِمَن  التََّخلُّ�َض  َيِتمُّ 

ى َهذا الإِجراُء » ُمـَخلَّفاُت ُجونج  ِباإِْعطاِئها ِلـجاِمعي الـُمَخلَّفاِت ِلَيَتَخلَّ�صوا ِمْنها ِبـَمْعِرَفِتِهم ، َوُي�َصمَّ

ِف  �صْ النِّ اإِلى  الـُمَخلَّفاِت  ُة  َكميَّ َقلَّْت   ، الإِْجراِء  َذِلَك  َعِقَب  �َصَنواٍت  َع�ْصِر  ُغ�صوِن  َوفي   .  » راينج جي 

ا كاَنْت َعَلْيِه ِمْن َقْبل . ٍف ، َعـمَّ ٍة َوِن�صْ اُت اإِعادِة التَّْدويِر اإلى َمرَّ َتْقِريًبا ، َوزاَدْت بالتَّالي َعـَمليَّ







ُمعالَـجِة  ا�ْسِتئْناُف  تَمَّ  لََقْد   .. الـَجيِّدِة  الأَْخباِر  ِمَن  الـَمزيُد  ُهناَك 
َمقاِلِب النُّفاياِت َوَمـحاِرِقها، َوتَمَّ اإِنْ�ساءُ َمراِكٍز لإِعادِة التَّْدويِر ، َكما 
ِلَرْفِع  َمدينَِتنا  في  يَْ�ٍم  ُكلِّ  �َسباَح  تَـُمرُّ  الـُمَخلَّفاِت  نَْقِل  َعَرباُت  اأَّن 

الـُمَخلَّفاِت ِمْن َمناِزِلنا.
ولَِكْن ما لَـْم يَْظَهْر َذِلَك الَ�ْح�ُص الَّذي يَلْتَِهُم َهِذِه الـُمَخلَّفاِت (اإِعادةُ 
يًّا في  َر ِجدِّ التَّْدويِر) َف�َسْ�َف تَبَْقى الـُمَخلَّفاُت ُم�ْسِكلًة ، َعلَيْنا اأَْن نَُفكِّ

ليِم َمَعها . اأُ�ْسل�ِب التَّعاُمِل ال�سَّ



دًة للتقليل من حجم المخلفات؛ خا�صة اإذا علمنا باأن ما ي�صل اإلى ن�صف المخلفات المنزلية  طريقًة جيِّ
َتْقريًبا هي بقايا اأطعمة .

لو اأنك تعاملت مع مخلفات الطعام بـِحْكمٍة ووعي ، ف�صوف تدرك اأنه يمكن اإعادة ا�صتخدامها اإما في 
�صورة اأ�صمدة لالأر�ض الزراعية اأو َعَلٍف للما�صية والُقْطعان. ويمكنك كذلك ا�صتخدام الكتب اأو المجالت 
القديمة اأو ما اأَ�ْصبه في عمليات اإعادة تدوير، لت�صبح ورًقا جديًدا يمكن ا�صتخدامه مرة اأخرى ؛ الأمر 

الذي يدفع كوريا اإلى �صراء مخلَّفات الدول الأخرى ؛ لكي تقوم بعمليات اإعادة الت�صنيع مرة اأخرى .
ا ما يقرب من �صتة باليين علبة من الحديد والألمونيوم .. واإذا تم َدْفُن كلِّ هذا  ت�صتخدم كوريا �صنويًّ
العدد من النفايات تحت الأر�ض ، فاإن ذلك �صوف يتطلَّب َزَمًنا ، ي�صل اإلى خم�صمئة عام لكي تتحلل هذه 

النفايات َبيولوجيًّا في الأر�ض التي ُدِفَنْت بها .. ولكن اإذا تم اإعادة تدوير اأو ا�صتخدام 
الالزمة  الطاقة  من   %  26 فقط  ت�صتهلك  فاإنها  ثانية؛  مرة  الألمونيوم  علب 

للح�صول على الألمونيوم من المعادن الطبيعية.
اإن المنتجات البال�صتيكية يمكن اإعادُة ت�صنيعها بطرٍق مختلفة ؛ اإذ يمكن 

عمل منتجاٍت مفيدة مثل مواد البناء والت�صييد ، وذلك اإذا اأمكن �َصْحُب 
اأو ا�صتخراُج ما بها من مواّد كيميائية مفيدٍة با�صتخدام طرق المعالجة 
الجيدة ، كذلك يمكن ا�صتخداُم مخلفات المنتجات البال�صتيكية كوقوٍد 

ات الُقَوى . في المحاِرق ومحطَّ
يمكننا  فاإنه  ؛  جاجية  الزُّ للمخلفات  الجيدة  بالمعالجة  قمنا  اإذا 

اأو يمكننا القيام بتفتيتها   ، اأخرى بالحالة التي عليها  ًة  ا�صتخدامها مرَّ
ْهِرها ل�صنع منتجات زجاجية اأخرى ذاِت اأ�صكال مختلفة . و�صَ

الم�صادر  توفر  اأنها  ذلك  ؛  البيئة  تحمي  المخلفات  تدوير  اإعادة  اإن 
ونافعة  مفيدة  اأ�صياء  على  للح�صول  دًة  َجيِّ َطريقًة  تعد  اأنها  كما  والطاقة. 

باأ�صعار اأَْرَخ�ض. وعلى اأية حاٍل ، فاإنه لكي نقوم بعمليات اإعادة التدوير ، فاإنه 
علينا القياُم بعمليات جمع المخلفات وت�صنيفها اأوًل !! هيا ِبنا َنْفَعْل ذلك .



َوداًعا اأَيَّتُها الـُمَخلَّفات !

اأماَم الآخرين بال�صرب  الَكْن�ض ( من منزله  ُيْلقي تراًبا )اأو مخلفات  ال�صخ�ض الذي  ُيعاقُب   «  : َماأْثورة  َمقولٌة قديمة  كانت هناك 
ْرب َخـْم�صين هراوة « ،  ثالثين َهّراوة، ويعاقب ال�صخ�ض الذي يلقي غاِئَطُه )برازه( دوَن اعتبار لالآخرين بال�صَّ
ز في اأنه ل يجُب علْيك - باأيِّ حال من الأحوال  ٍة للغاية ، تتركَّ ل منها على َقناعٍة مهمَّ هذه المقولة يجب اأن نتح�صَّ
- اأن ُتْلِقي مخلفاتك ِبـُمْنَتهى الالمبالة اأو عدم الكتراِث بما قد تحدثه من �صرٍر واأًذى لالآخرين ، ل�صيَّما تلك 
المخلفات التي يمكن اإعادُة تدويرها وا�صتخدامها مرة اأخرى، كو�صيلة مفيدة ، مثاًل في تكوين الأ�صمدة الالزمة 

للزراعة .
ون �ُصقوَف منازلهم بق�ضِّ الأرز الذي يتخّلف عن زراعة الأرز ثم القيام بـَجْدِلِه فيما بعد؛ لي�صنعوا  لقد كان اأ�ْصالُفنا يغطُّ
منه الأْحبال الالزمة لالأغرا�ض المتنوعة المختلفة في حياتهم .. كما اأنهم كانوا يقومون كذلك باإطعام ُقْطعاِنـهم من الما�صية 

بقايا اأو مخلَّفات الطعام التي تتبقى منهم، ويقومون بعمل الأ�صمدة الالزمة لهم في الزراعة با�صتخدام مخلفات هذه الُقْطعان .
ا�ُض - نتيجًة لزيادة عددهم - اإلى اأ�صياَء اأكثر واأكثر ، كما َتْنبُع احتياجات جديدة اإلى اأ�صياء  ولكن ... ماذا يحدث الآن ؟ يحتاج النَّ
ْعًفا ،  رورة .. لقد اأ�صبح الغذاء متنوًعا ومتوافًرا . ومهما يكن من اأمر ، فقد اأ�صبحت بيئة الأر�ض اأكثر اْعِتالًل و�صَ تفر�صها ال�صَّ
ق الهائل للمخلفات .. اأ�صف اإلى ذلك َنفاَد الموارد الطبيعية، التي يتكالُب النا�ض على الإ�صراف  يوًما بعد يوم ، ب�صبب ذلك التدفُّ

في ا�صتخدامها لتغطية احتياجاتهم المتزايدة منها .
اإن البياناِت التي اأ�صدرتها وزارة البيئة في كوريا ، َعِقَب ما قامت به من اأبحاث علمية وا�صتق�صاءات ، اأمٌر مثير للده�صة والغرابة 
في اآٍن واحد ؛ اإذ �صرحت - �صمن ما �صرحت به - باأنَّ - المواطن الكوري البالغ من العمر �َصْبعين عاًما ، يلقى - َطواَل َحياِتِه - 
ا ، كما اأ�صارت اإلى اأن المخلفات ربما تهدد َبقاَءنا ، وتوؤثر ب�صكل بالغ ال�صرر على م�صتقبلنا .. ومن  مخلفات ي�صل وزنها اإلى 55 طنًّ

اأجل هذه الأ�صباب - مجتمعًة - فاإنه من المهم للغاية اأن نقلِّل من حجم مخلفاتنا با�صتخدام اإعادة التدوير .
وباِدئ ذي َبْدٍء ، علينا اأن نغر�ض في اأنف�صنا ذلك التقليد القت�صادي المْثمر ب�صرورة اأن نقلَل من مخّلفاتنا ؛ فالأطفال - مثاًل 
- يمكنهم البدُء في اللتزام بذلك التقليد بال�صتخدام المعاِد للورق ، اأي اأن نحر�َض على وجود ا�صتخدام ثاٍن لما ن�صتخدمه من 
اأوراق ، هذا بخالِف فر�صة لإعادة التدوير ؛ فيمكنهم - مثاًل - اأن يعطوا الألعاب التي ل يرغبون في اللعب بها اإلى اأ�صدقائهم ، 
كما يمكنهم اأن يكتفوا ب�صراء احتياجاتهم المدر�صية ال�صرورية فقط ، مع ا�صتخدامها ب�صكل اقت�صادي ؛ لتظل �صالحًة لال�صتخدام 
ا األ ي�صتروا اأية اأ�صياء غير �صرورية  اأطول فترة ممكنة ، فال ي�صطروَن اإلى �صراء احتياجات بديلة . وبالتاأكيد ، فاإنه على الكبار اأي�صً

بالن�صبة لهم ، كما عليهم اأن ي�صنعوا من الأطعمة ما يكفي حاجتهم َتْقريًبا ؛ فال تنجم عنه اأية مخلفات .. وهناك 
ا العديد من الأ�صياء التي يمكن اأن ت�صاهم بها م�صانع الإنتاج ، والتي يمكنها اأن تلعب َدْوًرا موؤثًرا في التقليل  اأي�صً

من كمية المخلفات ..
اأخرى  اإعادة ا�صتخدامه مرة  اأن يتم تجميع المخلفات ، ثم ت�صنيفها ليتم اختيار ما يمكن  وفي الختام ، لبد 

كاأ�سمدة ، وهذه �لعملية ت�ستمل على تق�سيم هذه �لمخلفات �إلى �أَْنماٍط �أو مجموعاٍت متماثلة �أو متجاِن�سة ، ويعد ذلك 

دليل اإر�صادي

جيل - وون كيم )المحرر(
)اأ�صتاذ ق�صم علوم احلياة

 بجامعة �صيوؤول(



وداًعا اأيتها المخلفات
اأ�سبح التل المجاور لقريتنا مقلًبا للنفايات ؛ اإذ امتلأ بكل اأن�اع المخلفات .

األي�ص من الأف�سل اأن تك�ن هناك حي�انات ، تلتهم كل هذه النفايات ؟! ولكن ل ت�جد تلك الحي�انات .
لذا ، دعنا نق�م ب�سيء اأف�سل ، وذلك باإعادة تدوير ن�اتج المخلفات وبالتالي نقلل من النفايات .

كل الحقوق محفوظة 
لقد اأ�سحبت البيئة واحدة من اأهم الق�سايا التي ت�سغل الراأي العام الآن .. وهذا ب�سبب التل�ث وتدمير 
الغابات والأنهار والبحار .. وفي منهج البيئة – في هذا الكتاب – �س�ف تدرك مدى اأهمية الحفاظ على 

�سلمة ونظافة البيئة من ح�لنا ..



الموؤلفة ) هي – يونج لي ( :
تخ�س�ست في الكتابة الأكاديمية ، وبداأت العمل كم�ؤلفة ، بعد ح�س�لها على جائزة �سعرية للأطفال 
اأطفال« ،  �سعر  اأمي –  اأعمالها : »قراءة مع  اآ« للج�ائز الأدبية الي�مية .. ومن  من م�ؤ�س�سة »دونج – 
و»ق�س�ص الجن- التفكير في 14 �سيئًا« ، و»غياب العم في�ص كيك« ، و»عندما اأطير في الك�ن« ... اإلخ 

.. وهي ع�س� بم�ؤ�س�سة كتاب للأطفال ت�سمى »الح�ت ال�ردي« .

الر�شام )يانج – كاينج �شيو( :
تخرج في جامعة �س�ون ، متخ�س�ًسا في الفن�ن الجميلة ، وه� يعمل ر�ساًما غير متفرغ . ومن اأعماله: 
الجزء الثاني« ، و»من  »اأمي .. اأنا م�ستعد للرحيل !« و»الأفكار تغني وتغني« و»ق�س�ص الفيتامينات – 

ال�سعب اأن تتنف�ص« ... اإلخ .

المحرر : 
�سهادة  ونال  الحي�ان،  عل�م  في  متخ�س�ًسا   ، كي�ون«  »هانك�ك  جامعة  في  تخرج   ، وون  جل  كيم 

الدكت�راه عن م��س�ع »�سل�ك الحي�انات« من جامعة نان�سي بفرن�سا .
وه� يعمل اأي�ًسا بجامعة »وي�سك�ن�سن« كباحث ، وحالًيا يق�م بتدري�ص »عل�م الحياة« في جامعة �سي�ل 

الق�مية ، كاأ�ستاذ متخ�س�ص .
له عدة م�ؤلفات ، منها : »ح�سانة �سغار الحي�انات« ، و»كيف تبني الحي�انات ماأواها ؟« ، و»هجرة الحي�انات« .








